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Kalender 

26 maart 
Groep 1 vrij 
 
31 maart 
Helaas geen ouder-open 
podium, maar er komt 
wel visite in iedere 
groep.. 
 
2 april 
Groep 1 en 2 vrij 
 
5 april 
Tweede Paasdag, 
iedereen vrij 
 
9 april 
Groep 1 vrij 
 
 
 
 
 
 
 

Beste ouders en verzorgers,  
 
Hierbij ontvang jullie de nieuwsbrief van donderdag 25 
maart. We wensen jullie veel leesplezier. 
  
Team obs de Pionier 

 
 
 
Schoolfotograaf 
Beste ouders/verzorgers, 

 
De schoolfotograaf is dit schooljaar geweest en heeft 
toen, vanwege coronamaatregelen, geen broer/zus foto’s 
gemaakt. Er zouden op korte termijn inhaaldagen volgen 
voor deze foto’s. Maar door de huidige situatie hebben ze 
deze nog niet kunnen organiseren. Er is nog wel de 
intentie om het dit jaar te laten plaatsvinden, maar alles 
is afhankelijk van de maatregelen die nog gaan volgen.  
Voor vragen kan je terecht bij Kiek schoolfoto via 
info@kiekschoolfoto.nl of volg ze op facebook, daar 
plaatsen ze actuele updates.  
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Uitnodiging aanmelding schoolreis 
 
Dag ouders, 
 
Zoals jullie in de nieuwsbrief hebben kunnen 
lezen, is de schoolreis vanwege de Corona 
maatregelen verplaatst naar dinsdag 6 juli. We 
hopen dat de schoolreis dan wel door kan gaan. 
 
Eerder dit jaar hebben verschillende ouders 
zich al aangemeld om mee te gaan als 
begeleider. Dank hiervoor. We willen iedereen 
vragen via de link aan te geven of je ook op 6 
juli mee kan. Ook als je je niet eerder 
aangemeld hebt, kun je het formulier invullen.  
 
Vul uiterlijk 30 april het formulier in via deze link: 
https://forms.gle/ZQdBWmiEPkYA1T9C8. 
 
Uiterlijk eind mei krijg je bericht of je ingedeeld bent en bij welke klas. 
Heb je vragen? Stuur gerust een mail naar oudervereniging@obsdepionier.nl.  
 
Groeten van De Oudervereniging 
 

 
Nieuws uit de MR 
Maandag 15 maart zijn de volgende punten in de MR-vergadering besproken: 
 
Stand van zaken m.b.t. Corona 

- Op de Pionier zijn we goed gestart per 8 februari. 1 Leerkracht was al 
in quarantaine toen zij Corona kreeg, hierdoor geen besmettingsrisico 
voor de betreffende groep. Alle ouders van de school zijn per brief 
geinformeerd en voor de klas hebben we vervangers gevonden. 
Verder zijn er geen andere besmettingen tot op heden op school, wel 
meer ziekteverzuim onder leerlingen; verkoudheidsklachten.  

- Iedere klas is binnen een eigen bubbel. Er blijft veel aandacht voor 
handen wassen, afstand houden en de andere regels.  

- Voor medewerkers van Delta-onderwijs is een sneltest beschikbaar 
gekomen. Binnen een half uur ontvangt de medewerker de uitslag. 
Dit voorkomt lesuitval door het lang wachten op de testuitslag en 
zorgt voor een snellere aanpak bij een eventuele besmetting. 

- Uit de ouderenquête online onderwijs in de tweede lockdown 
kwamen veel complimenten. De gevraagde tips en tops nemen we 
mee in de evaluatie van ons online onderwijs. Tevens bekijken we 
welke goede ontwikkelingen ook passen binnen het huidige onderwijs 
op school.  

- Zowel Delta-onderwijs als Cito zelf hebben geadviseerd om in de 
maart de medio Cito-toetsen af te nemen bij de groepen 3 t/m 8. We 

http://www.obsdepionier.nl/
mailto:directie@obsdepionier.nl
https://forms.gle/ZQdBWmiEPkYA1T9C8
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analyseren de toetsen en halen daar signalen uit en zetten 
interventies op (per kind, per groep en wellicht voor de hele school).   

 
Bewegend Vooruit 
Het ministerie heeft geld beschikbaar gesteld voor 
ondersteuningsprogramma’s in het onderwijs n.a.v. de Corona-pandemie 
waarbij de scholen een tijdje dicht moesten. De Pionier heeft deze subsidie 
aangevraagd en toegekend gekregen. Vanaf eind januari zijn een aantal 
kinderen uit de groepen 5 t/m 8 op dinsdagmiddag of donderdagmiddag aan 
de slag gegaan met rekenopdrachten. Onder leiding van juf Jolanda werd 
het automatiseren van rekensommen en tafels geoefend, niet zittend op een 
stoel maar actief: bewegend vooruit. Thuis oefenden de kinderen verder. De 
ervaringen zijn heel positief, kinderen komen graag naar bewegend vooruit, 
zijn betrokken en de kinderen groeien in hun rekenontwikkeling. Binnenkort 
gaat de tweede periode van start. De leerkrachten, de intern begeleiders en 
juf Jolanda bekijken welke kinderen in aanmerking komen voor periode 2. 
De betreffende ouders worden hiervan op de hoogte gebracht en ontvangen 
meer informatie. 
 
Nationaal Programma Onderwijs 
De overheid stelt extra geld ter beschikking om eventueel opgelopen 
achterstanden in het onderwijs aan te pakken. Het programma moet vooral 
maatwerk per school bieden. Er komt vanuit de overheid een menukaart 
waarop staat welke mogelijkheden voor de inzet van de gelden zijn. Tot op 
heden is dit nog onbekend. 
 
Rooster kleuters 2021-2022 
In de onderzoeken naar nieuwe schooltijden, die in oktober en november 
zijn uitgevoerd, is al aangegeven dat er gekeken zou worden naar het vrij 
geven van kleuters op woensdag i.p.v. vrijdag. De voordelen en nadelen 
hiervan zijn besproken, waarna er meer voordelen bleven staan.  
 
De MR heeft zodoende ingestemd met het voorstel om na de aanstaande 
zomervakantie de vrije dag van de kleuters te veranderen naar de 
woensdag.  
 
In het schooljaar 2021-2022 komen alle kleuters op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag de hele dag naar school. De jongste kleuters zijn 
iedere woensdag vrij. De middelste en oudste kleuters zullen om de week 
op woensdag naar school komen. Om welke woensdagen dat zal gaan, staat 
in de schoolkalender t.z.t. De ouders van de peuters en kleuters van de 
Pionier zijn deze week hierover al geinformeerd. 
 
Passend onderwijs 
Vanuit het samenwerkingsverband is de opdracht gekomen om minder 
kinderen naar het speciaal (basis)onderwijs te verwijzen. Als de huidige 
basisschool niet passend is, moet eerst onderzocht worden of een andere 
basisschool in de omgeving beter past.   
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Brief van Cito voor ouders 
 

Beste ouder(s),  
 
De tweede lockdown was weer een uitdagende puzzel voor iedereen, 
wékenlang. Weer was je als ouder nauw betrokken bij het thuisonderwijs. 
Alle respect en waardering voor jouw inzet. Hopelijk voelt het goed dat de 
scholen nu weer open zijn, al brengt dat ook weer een nieuwe situatie met 
zich mee. Per school worden keuzes gemaakt om de kinderen zo goed en 
veilig mogelijk onderwijs te bieden. Intussen wil de leerkracht – net als jij – 
de ontwikkeling van je zoon of dochter goed blijven volgen. Graag geven we 
je vanuit Cito wat meer informatie over de rol van toetsen daarbij en 
antwoord op de vragen die je mogelijk hebt.  
 
Waar staat je kind nu?  
Een betrouwbaar beeld van ontwikkeling en mogelijkheden is altijd 
belangrijk. Vanuit Cito adviseren we scholen om (ruim) na de schoolsluiting 
de toetsen wél af te nemen. Waarom? Juist om alle leerlingen goed in beeld 
te houden. Wij geloven: juist nu is de waarde van toetsen groot. Niet om je 
kind in een hokje te stoppen, zeker niet. Maar wel om te zien waar je kind 
nu staat – wat is de nieuwe beginsituatie? Heeft hij of zij de afgelopen tijd 
sprongen gemaakt, en/of is er op andere gebieden misschien juist minder 
groei? Zoals altijd gebruikt de leerkracht onze LVS-toetsen als één van de 
(objectieve) informatiebronnen om te zien waar jouw kind staat, om het 
vervolgens verder te kunnen helpen met onderwijs dat het beste bij hem of 
bij haar past - en dus niet om het af te rekenen, dat is een groot 
misverstand.  
 
Eerst weer fijn voelen in de klas!  
Net als na de vorige schoolsluiting, is de leerkracht van jouw kind gestart 
vanuit het welbevinden van de kinderen. Belangrijk is dat er eerst aandacht 
is voor het sociaal-emotionele aspect, aandacht voor ieder kind en 
groepsvorming, voordat het toetsen van leerlingen aan bod komt. Het advies 
is de LVS-toetsen pas af te nemen, als de kinderen minimaal twee weken op 
school zijn, dit zal uitkomen op maart.  
 
Wat zeggen de toetsresultaten nu?  
Iedereen houdt er natuurlijk rekening mee dat de resultaten anders gaan 
zijn dan wanneer het een gewoon schooljaar was, daar hoef je je geen 
zorgen over te maken. Zoals gezegd wordt er getoetst om goed te zien 
welke lesstof nog wat extra aandacht mag krijgen. En zo aan te sluiten bij 
het niveau en tempo van jouw kind. Vanuit Cito adviseren wij leerkrachten 
ook om voorzichtig om te gaan met het interpreteren van de toetsresultaten 
(I t/m V).  
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Geen nadruk op achterstand, gewoon volgen in de ontwikkeling  
In de media ligt er veel nadruk op het negatieve: leerachterstand. 
Belangrijk is juist in te zien dat kinderen ook heel veel geleerd hebben 
tijdens de periode van de schoolsluiting. Het telkens spreken over 
achterstanden verhoogt onnodig de druk op kinderen (en leerkrachten). 
Laten we met zijn allen trots zijn op wat er mogelijk is gemaakt. Scholen 
zetten het leren en de ontwikkeling van een kind centraal. Gaan niet uit van 
leerachterstanden, maar onderzoeken hoe de leerlingen er nu voor staan, 
en werken van daaruit verder aan de ontwikkelingsverschillen (een betere 
term). Vanuit Cito ondersteunen we daarbij.  
 
Wat kan ik als ouder doen?  
Vertrouwen hebben. De kinderen gaan op school weer verder waar ze 
gebleven zijn. De leerkracht ziet wat voor een sprongen sommige kinderen 
gemaakt hebben en welke kinderen toch wat meer last hebben gehad van 
deze periode. Ze doen gewoon wat ze altijd doen: kijken naar het kind. 
Zorgen voor een rijk en goed aanbod voor alle kinderen. En doen wat er 
nodig is. Vertrouw daarbij op de leerkracht en de school. Op je kind en de 
toekomst. En blijf vooral in gesprek met de leerkracht van je kind. Praat 
samen over de ontwikkeling van jouw kind en hoe ze hier op school mee 
omgaan.  
 
Vriendelijke groeten,  
Team primair onderwijs, Cito BV 

 

 
Cito-toetsen op de Pionier 
Zoals in bovenstaande brief te lezen is, nemen we op de Pionier de Cito-
toetsen van medio af. Normaal is dit eind januari/begin februari, maar 
vanwege de scholensluiting nu in maart. Iedere week wordt er een toets 
afgenomen. De leerkrachten bekijken de resultaten per kind en voor de hele 
groep. De intern begeleiders en de directie bekijken de resultaten voor alle 
groepen en de hele school. Hierop baseren we keuzes voor het onderwijs nu 
en het komende schooljaar. Als een kind een onverwacht resultaat op een 
Cito-toetsen heeft behaald, zal de leerkracht met de ouders contact 
opnemen.  
 
 

 
 
DigiD 

Het aanvragen van een Corona-test en het ontvangen van de uitslag kan via 
een DigiD. Veelal is de uitslag sneller online in te zien (via DigiD) dan een 
telefoontje van de GGD.  
 
Voor kinderen tot 14 jaar kan je een DigiD aanvragen. Binnen 3 werkdagen 
ontvang je een brief met een activeringscode. Let op, activeer de DigiD 
binnen 20 dagen, anders moet je opnieuw een DigiD aanvragen. 
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Oudergesprekken groep 1/2 een week later 
De oudergesprekken voor een deel van de kleuters worden een week naar 
achteren verschoven. In plaats van in de week van 12 april zullen de 
gesprekken in de week van 19 april worden gevoerd. Dit geeft iets meer 
ruimte om de ontwikkeling van die kinderen goed in beeld te brengen. De 
groep ouders die begin maart op gesprek zijn geweest, zijn deze ronde niet 
aan de beurt.  
 
 
Jeugdvoetbaldagen Oosterhout 
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